CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC
1) Kiến thức
- Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành
ngôn ngữ học lý thuyết; nắm vững các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học
hiện đại.
- Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; biết cách phân tích các dữ liệu nghiên cứu chuyên sâu,
biết cách thu thập, xử lý và trình bày các thông tin khoa học; biết vận dụng các kiến thức và
phương pháp nghiên cứu chuyên ngành của ngôn ngữ học để khảo sát, phân tích đối tượng
nghiên cứu; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển các nguyên lý,
học thuyết của chuyên ngành nghiên cứu;
- Có kiến thức tổng hợp về triết học, ngoại ngữ (tiếng Anh); có tư duy mới trong tổ chức công
việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong lĩnh vực ngôn
ngữ học
2) Kỹ năng
- Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp về ngôn ngữ học và đưa ra được các giải
pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề;
- Có kĩ năng nghiên cứu sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực ngôn ngữ học;
- Có khả năng lãnh đạo chuyên môn, làm cố vấn cho các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Có kỹ năng giao tiếp và trao đổi học thuật bằng tiếng Anh; có khả năng viết các báo cáo khoa
học, báo cáo chuyên ngành ngôn ngữ học bằng tiếng Anh.
3) Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải
quyết công việc; đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các
sáng kiến;
- Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế;
- Có năng lực lãnh đạo và cố vấn chuyên môn trong nghiên cứu và ứng dụng ngôn ngữ;
- Có khả năng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học; hướng dẫn luận án, luận văn, đề tài nghiên
cứu khoa học về ngôn ngữ.

